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Sekretariatets sammenstilling 

DN og FN’s verdensmål 
Verdensmål, delmål, points fra HB-mødet i maj, hidtidig indsats og sekretariatets overvejelser om fremtidig prioritering 
 
Verdensmål: Udvalgte relevante delmål: Points: Nuværende DN indsats: Sekretariatets overvejelser om fremtidig 

prioritering: 
15. Livet på land Vi skal beskytte, genoprette og støtte 

bæredygtig brug af økosystemer på 
land, fremme bæredygtigt skovbrug, 
bekæmpe ørkendannelse, standse 
udpining af jorden og tab af 
biodiversitet. 
 
15.1 Inden 2020 skal vi bevare og 
genoprette økosystemer på land og i 
ferskvand og bruge dem bæredygtigt. 
Det gælder især skove, vådområder, 
bjerge og områder med mangel på 
vand, i overensstemmelse med 
internationale aftaler. 
 
15.2 Inden 2020 skal vi styrke 
bæredygtig håndtering af alle former 
for skove. Vi skal stoppe afskovning 
og genoprette skove, der er blevet 
delvist ødelagt. På globalt plan skal vi 

14  Prioriterede eksisterende DN aktiviteter 
understøtter delmål og kan uden videre 
videreføres eller dimensioneres: 

- 15.1 Naturgenopretning og Grønt 
Danmarkskort 

- 15.2 Skovforvaltning 
- 15.5 Biodiversitet 
- 15.8 Invasive arter 

 
 Lavt prioriterede eksisterende DN 
aktiviteter understøtter delmål, men vil 
kræve faglig eller ressourcemæssig 
nyorientering eller nye 
samarbejdsrelationer: 

- 15.9, 15.a, 15.b Økosystemtjenester 
og finansiering. DN sidder i DMØR. 

DN er en nøglespiller på dette mål. 
 
Uændret prioritering på 15.1, 15.2, 15.5 og 
15.8 
 
Det kan overvejes at udvikle indsatsen på 
økosystemtjenester og finansiering 15.9, 
15.a og 15.b 

BILAG 2-2 



 

både genplante betydeligt mere 
fældet skov og også plante langt mere 
ny skov. 
 
15.5 Vi skal skride til handling med 
det samme for at stoppe tabet af 
biodiversitet og reducere forringelsen 
af naturlige levesteder. Inden 2020 
skal vi beskytte truede arter og 
forhindre, at de bliver udryddet. 
 
15.8 Inden 2020 skal vi indføre 
foranstaltninger for at forhindre 
indførelsen af naturfremmede arter. 
Deres skadevirkninger på land- og 
vandbaserede økosystemer skal 
reduceres i betydelig grad, og vi skal 
kontrollere eller fjerne de mest 
problematiske arter. 
 
15.9 Inden 2020 skal vi gøre værdien 
af økosystemer og biodiversitet til en 
integreret del af national og lokal 
planlægning, udviklingsprocesser og 
strategier samt afrapportering for 
fattigdomsbekæmpelse. 
 
15.a Vi skal mobilisere og betydeligt 
øge de finansielle ressourcer fra alle 
kilder for at bevare og bruge 
biodiversitet og økosystemer på en 
bæredygtig måde. 
 
15.b Vi skal mobilisere betydelige 
ressourcer fra alle kilder og på alle 



 

niveauer for at finansiere 
bæredygtigt skovbrug og give 
tilstrækkelig motivation til 
udviklingslandene for at fremme den 
form for skovbrug. Dette omfatter 
også beskyttelse af eksisterende skov 
og genplantning af fældede 
skovområder. 
 

14. Livet i havet Vi skal bevare og sikre bæredygtig 
brug af verdens have og deres 
ressourcer. 
 
14.1 Inden 2025 skal vi forhindre og 
reducere alle slags forurening af 
havet i betydelig grad. Vi skal især 
sætte ind mod forurening fra 
aktiviteter på land, heriblandt skrald 
og forurening med næringsstoffer. 
 
14.2 Inden 2020 skal vi forvalte og 
beskytte økosystemer i havet og 
langs kysterne på en bæredygtig 
måde, for at undgå at de bliver 
beskadiget i betydelig grad. Det skal 
blandt andet ske ved at styrke 
økosystemernes modstandsdygtighed 
og ved at arbejde for at genoprette 
dem. Målet er at opnå sunde og 
produktive have. 
 
14.4 Inden 2020 skal vi regulere 
fangsten på en effektiv måde og gøre 
en ende på overfiskning, ulovligt, 
urapporteret og ureguleret fiskeri 

13  Prioriterede eksisterende DN aktiviteter 
understøtter delmål og kan uden videre 
videreføres eller dimensioneres: 

- 14.1 Vandplaner og 
landbrugspolitisk arbejde 

 
 Lavt prioriterede eksisterende DN 
aktiviteter understøtter delmål, men vil 
kræve faglig eller ressourcemæssig 
nyorientering eller nye 
samarbejdsrelationer: 

- 14.2 Diverse havarbejde, til dels 
arbejdet med kysterne, samt 
arbejdet med klimatilpasning 
(klimabufferzoner). 

- 14.4 Arbejde med fiskeri 
- 14.5 Del af Fremtidens Natur og 

Marine Nationalparker Projekt, men 
DN har ikke en opdateret analyse 

- 14.b Del af diskussion om 
kvotekonger 

DN er en nøglespiller på dette mål. 
 
Uændret prioritering af 14.1 
 
Indsatsen under 14.5 opprioriteres og et 
revideret, opdateret forslag til beskyttelse 
af hav og kystområder udarbejdes. 



 

samt destruktive fangstmetoder. Vi 
skal også indføre videnskabsbaserede 
forvaltningsplaner for at genoprette 
fiskebestande hurtigst muligt. 
Bestandene skal mindst tilbage på et 
niveau, hvor de kan give deres 
maksimale bæredygtige afkast, alt 
efter de forskellige bestandes 
biologiske muligheder. 
 
14.5 Inden 2020 skal vi beskytte 
mindst 10 procent af hav- og 
kystområder, i overensstemmelse 
med national og international lov og 
baseret på den bedst tilgængelige 
videnskabelige information. 
 
14.b Vi skal give små traditionelle 
fiskere adgang til havressourcer og 
markeder. 
 

13. Klimaindsats Vi skal handle hurtigt for at 
bekæmpe klimaforandringer og 
deres konsekvenser. 
 
13.2 Vi skal integrere tiltag mod 
klimaforandringer i de nationale 
politiske beslutninger, strategier og 
planlægning. 
 
13.3 Vi skal øge den generelle viden 
og opmærksomhed på mulighederne 
for både at bremse den globale 
opvarmning og tilpasse os 
klimaforandringerne. Det skal ske på 

11  Lavt prioriterede eksisterende DN 
aktiviteter understøtter delmål, men vil 
kræve faglig eller ressourcemæssig 
nyorientering eller nye 
samarbejdsrelationer: 

- 13.2 Klimakommuner + og det 
klimapolitiske arbejde  

 
 Ingen DN aktiviteter understøtter delmål - 
der vil være tale om at opbygge nye 
kompetencer eller et nyt indsatsområde: 

- 13.3 Klimainformationsaktiviteter 

DN er en nøglespiller på dette mål. 
 
Forstærket klimaindsats på 13.2 gennem 
klimakommuner+. 
 
 



 

både individuelt og institutionelt 
niveau. Samtidig skal vi øge vores 
kapacitet til allerede tidligt at 
forudsige og formindske skaderne. 
 

12. Ansvarligt 
forbrug og 
produktion 

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og 
produktionsformer 
 
12.1 Vi skal gennemføre 10-års 
rammeprogrammet for bæredygtigt 
forbrug og produktion (10YFP). De 
udviklede lande skal gå i front, men 
alle lande skal gøre deres del, med 
hensynstagen til udviklingen og 
kapaciteten i udviklingslandene. 
 
12.2 Inden 2030 skal vi nå frem til at 
bruge og håndtere naturressourcer 
bæredygtigt. 
 
12.3 Inden 2030 skal vi halvere det 
globale madspild pr. person, både i 
forretninger og hos forbrugerne. Vi 
skal også reducere madspild i 
produktionen og leverandørkæderne, 
heriblandt tab af afgrøder efter 
høsten. 
 
12.4 Inden 2020 skal vi nå frem til at 
håndtere alle kemikalier og 
spildprodukter på en miljømæssigt 
fornuftig måde, i hele deres 
livscyklus. Udslippet af disse stoffer til 
luften, vandet og jorden skal 
nedbringes i betydelig grad, for at 

9  Prioriterede eksisterende DN aktiviteter 
understøtter delmål og kan uden videre 
videreføres eller dimensioneres: 

- 12.4 Kemikalier og spildprodukter 
indgår i bl.a. arbejde med 
spildevand, landbrug og 
miljøstandarder 

- 12.5 Affaldsarbejde 
- 12.8 Diverse formidling 
- 12.c Energiforsyningspolitik 

 
 Lavt prioriterede eksisterende DN 
aktiviteter understøtter delmål, men vil 
kræve faglig eller ressourcemæssig 
nyorientering eller nye 
samarbejdsrelationer: 

- 12.1 Ingen direkte arbejde med 10-
års rammeprogrammet, men 
forståelsesrammen er ”cirkulær 
økonomi” 

- 12.2 Indgår i f.eks. FSC og andet 
miljømærkearbejde 

- 12.3 Madspild  
- 12.6 DN-virksomhedsnetværk 
- 12.7 Offentlige indkøb 
- 12.b Kystturisme og diverse netværk 

 

DN er en nøglespiller på dette mål. 
 
Uændret prioritering af 12.4, 12.5, 12.8, 
12c, 12.2, 12.3, 12.6 og 12.7 
 
Arbejdet med cirkulær økonomi 12.1 
opprioriteres eventuelt gennem nyt 
nøgleprojekt under ”Bæredygtig 
produktion og forbrug” 
 
Arbejdet med Bæredygtig turisme 12.b 
overvejes 



 

minimere skaderne på menneskers 
helbred og miljøet. Dette skal ske i 
overensstemmelse med internationalt 
vedtagne rammebestemmelser. 
 
12.5 Inden 2030 skal vi nedbringe 
affaldsmængden betydeligt, gennem 
forebyggelse, reduktion, genbrug og 
genanvendelse. 
 
12.6 Vi skal opmuntre virksomheder 
til at arbejde bæredygtigt. Dette 
gælder især for de store og 
multinationale virksomheder. 
Samtidig skal virksomhederne 
opfordres til at indarbejde 
bæredygtighedsinformation i deres 
årsrapporter. 
 
12.7 Vi skal fremme bæredygtigt 
offentligt indkøb, i overensstemmelse 
med nationale politiske beslutninger 
og prioriteter. 
 
12.8 Inden 2030 skal vi sikre, at 
mennesker overalt har den relevante 
viden og oplysning for at fremme 
bæredygtig udvikling og leve deres 
liv i harmoni med naturen. 
 
12.b Vi skal udvikle og indføre 
redskaber til at få overblik over 
effekterne af bæredygtig turisme, der 
skaber jobs og fremmer lokal kultur 
og produkter. 



 

 
12.c Vi skal gentænke de ineffektive 
støtteordninger til fossile brændsler, 
fordi de opfordrer til spild af 
ressourcer. Det skal ske ved at fjerne 
skævvridninger i markedet, i 
overensstemmelse med nationale 
omstændigheder. Blandt andet ved at 
omlægge beskatning og ved at udfase 
de skadelige støtteordninger, på en 
måde der afspejler deres påvirkning af 
miljøet. Her skal vi samtidig tage 
hensyn til udviklingslandenes tilstand 
og specifikke behov, og vi skal 
minimere de mulige negative 
påvirkninger af disse landes udvikling, 
på en måde der beskytter de fattige 
og de berørte samfund. 

11. Bæredygtige 
byer og 
lokalsamfund 

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og 
bosættelser inkluderende, sikre, 
robuste og bæredygtige 
 
11.2 Inden 2030 skal vi give alle 
mennesker adgang til sikre, 
tilgængelige og bæredygtige 
transportsystemer – til en pris, der er 
til at betale. Vi skal også forbedre 
vejsikkerheden, især ved at udvide 
den offentlige transport, med særligt 
hensyn til udsatte grupper, kvinder og 
børn, handicappede og ældre. 
 
11.3 Inden 2030 skal vi gøre byernes 
vækst mere inkluderende og 
bæredygtig, med bedre muligheder 

8  Prioriterede eksisterende DN aktiviteter 
understøtter delmål og kan uden videre 
videreføres eller dimensioneres: 

- 11.4 Verdensarv indgår bl.a. i 
fredningsarbejdet 

- 11.7 Grønne områder og 
naturen/sundhed er en 
kerneaktivitet 

- 11.a Planlægning som metabegreb 
er bl.a. fokus for Planfagligt Udvalg. 

 
 Lavt prioriterede eksisterende DN 
aktiviteter understøtter delmål, men vil 
kræve faglig eller ressourcemæssig 
nyorientering eller nye 
samarbejdsrelationer: 

DN er en nøglespiller på dette mål. 
 
Arbejdet med natur og miljø i byen (11.4 
og 11.7) opprioriteres. Arbejdet med 
transportplanlægning nedprioriteres 
fortsat. 



 

for at alle verdens lande kan 
planlægge byer og bosættelser på en 
mere integreret, bæredygtig og 
inddragende måde. 
 
11.4 Vi skal styrke indsatsen for at 
beskytte og bevare vores verdensarv 
af kultur og natur. 
 
11.6 Inden 2030 skal vi reducere den 
gennemsnitlige miljøbelastning pr. 
person fra verdens byer. Det skal 
blandt andet ske ved at give speciel 
opmærksomhed til luftkvalitet og 
håndtering af skrald og andre former 
for affald. 
 
11.7 Inden 2030 skal vi give alle 
mennesker adgang til sikre, 
inkluderende og tilgængelige 
offentlige steder og grønne områder, 
især for kvinder og børn, ældre og 
handicappede. 
 
11.a Vi skal støtte positive 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
forbindelser mellem land og by, ved 
at styrke national og regional 
planlægning. 
 

- 11.3 Bæredygtige byer, 
byplanlægning indgår i nogen grad i 
sagsarbejdet. Inddragelse i politisk 
arbejde bl.a. med 
Århuskommissionen. 

- 11.6 DN arbejder ikke med 
luftkvalitet, men en del med affald. 

 
 Ingen DN aktiviteter understøtter delmål - 
der vil være tale om at opbygge nye 
kompetencer eller et nyt indsatsområde: 

- 11.2 DN arbejder ikke med 
transportplanlægning 

 

6. Rent vand og 
sanitet 

Vi skal sikre bæredygtig adgang og 
forvaltning af vand og sanitet for alle 
 
6.1 I 2030 skal alle have lige adgang til 
sikkert drikkevand, til en 

8  Prioriterede eksisterende DN aktiviteter 
understøtter delmål og kan uden videre 
videreføres eller dimensioneres: 

- 6.1 Rent drikkevand indgår i flere 
forskellige aktiviteter. 

DN er en nøglespiller på dette mål. 
 
Uændret prioritering af aktiviteter 



 

overkommelig pris. 
 
6.3 Inden 2030 skal vi forbedre 
vandkvaliteten ved at reducere 
forurening, stoppe dumping og 
minimere udslippet af farlige 
kemikalier og materialer. Andelen af 
ubehandlet spildevand skal halveres, 
og vi skal genbruge og genanvende 
betydeligt mere på globalt plan. 
 
6.5 Inden 2030 skal vi integrere 
forvaltningen af vandressourcer på 
alle niveauer, heriblandt gennem 
samarbejde på tværs af 
landegrænserne, som det er 
passende. 
 
6.6 Inden 2020 skal vi beskytte og 
genoprette økosystemer, der har 
betydning for vandet, inklusiv 
bjergområder, skove, vådområder, 
floder, søer og kilder til grundvand. 
 

- 6.3, 6.5, 6.6 Vandkvalitet, 
vandressourcer og vandplanlægning 
og økosystemer indgår i arbejdet 
med vandplaner. 

 

4. 
Kvalitetsuddannelse 

Vi skal sikre alle lige adgang til 
kvalitetsuddannelse og fremme alles 
muligheder for livslang læring 
 
4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle 
elever og studerende opnår den 
viden og de evner, de behøver for at 
støtte op om bæredygtig udvikling. 
Det inkluderer blandt andet 
uddannelse i bæredygtig livsstil, 
menneskerettigheder, lighed mellem 

5  Prioriterede eksisterende DN aktiviteter 
understøtter delmål og kan uden videre 
videreføres eller dimensioneres: 

- 4.7 Flere aktiviteter under ”Børn og 
unge” og ”Naturoplevelser, adgang 
til naturen”  

 

DN er ikke en nøglespiller på dette område. 
 
Uændret prioritering. 



 

kønnene, promovering af en fredelig 
og ikke-voldelig kultur, 
verdensborgerskab samt påskønnelse 
af kulturel diversitet og kulturens 
bidrag til bæredygtig udvikling. 
 

7. Bæredygtig 
energi 

Vi skal sikre, at alle har adgang til 
pålidelig, bæredygtig og moderne 
energi til en overkommelig pris 
 
7.2 Der skal være betydeligt mere 
bæredygtig energi i den globale 
energiforsyning inden 2030. 
 
7.a Vi skal blive bedre til at 
samarbejde og give adgang til 
forskning i ren energi inden 2030, 
blandt andet inden for vedvarende 
energi, energieffektivitet og renere og 
mere avanceret brug af fossile 
brændsler. Desuden skal vi fremme 
investeringer i infrastruktur og ren 
energiteknologi. 
 

4  Prioriterede eksisterende DN aktiviteter 
understøtter delmål og kan uden videre 
videreføres eller dimensioneres: 

- 7.2 Energiforsyningspolitik, biomasse 
og vindmølleplanlægning 

 
 Lavt prioriterede eksisterende DN 
aktiviteter understøtter delmål, men vil 
kræve faglig eller ressourcemæssig 
nyorientering eller nye 
samarbejdsrelationer: 

- 7.a DN arbejder ikke med 
energiforskning, men er 
repræsenteret i Energinævnet. 

 

DN er ikke en nøglespiller på dette område. 
 
Uændret prioritering. 

17. Partnerskaber 
for handling 

Vi skal revitalisere det globale 
partnerskab for bæredygtig udvikling 
og styrke midlerne til at nå målene 
 
17.7 Vi skal fremme udviklingen, 
overførslen og spredningen af 
miljømæssigt fornuftige teknologier i 
udviklingslandene. Det skal blandt 
andet ske på særligt fordelagtige 
vilkår (concessional and preferential 
terms), efter gensidig aftale. 

4  Prioriterede eksisterende DN aktiviteter 
understøtter delmål og kan uden videre kan 
videreføres eller dimensioneres: 

- 17.17 DN er med i 92-gruppen 

 
 Lavt prioriterede eksisterende DN 
aktiviteter understøtter delmål, men vil 
kræve faglig eller ressourcemæssig 
nyorientering eller nye 
samarbejdsrelationer: 

DN er ikke en nøglespiller på dette område. 
 
Uændret prioritering. 
 
Hvis arbejdet med økosystemtjenester 
opprioriteres kan der være en synergi med 
”17.19 Alternativer til BNP” 



 

 
17.17 Vi skal fremme og opfordre til 
partnerskaber på tværs af den 
offentlige sektor, det private 
erhvervsliv og civilsamfundet. Dette 
skal ske ved at bygge videre på vores 
erfaringer med partnerskaber og 
deres ressourcestrategier. 
 
17.19 Inden 2030 skal vi bygge videre 
på de eksisterende initiativer for at 
udvikle målepunkter der viser 
fremskridtet i bæredygtig udvikling 
på flere måder end 
bruttonationalproduktet, og vi skal 
støtte udviklingslandene i at blive 
bedre til at indsamle statistik om egen 
udvikling. 
 

- 17.19 Alternativer til BNP – DN er 
fortsat svage på miljøøkonomi 

 
 Ingen DN aktiviteter understøtter delmål - 
der vil være tale om at opbygge nye 
kompetencer eller et nyt indsatsområde: 

- 17.7 Miljøteknologi i 
udviklingslandene 

 

9. Industri, 
innovation og 
infrastruktur 

Vi skal bygge robust infrastruktur, 
fremme inklusiv og bæredygtig 
industrialisering og understøtte 
innovation 
 
9.4 Inden 2030 skal vi opgradere 
infrastruktur og industri for at gøre 
dem bæredygtige, med mere effektiv 
udnyttelse af ressourcerne og større 
brug af grønne teknologier og 
processer der er miljømæssigt 
fornuftige. Alle lande skal handle i 
overensstemmelse med deres egen 
kapacitet. 
 

2  Lavt prioriterede eksisterende DN 
aktiviteter understøtter delmål, men vil 
kræve faglig eller ressourcemæssig 
nyorientering eller nye 
samarbejdsrelationer: 

- 9.4 DN’s arbejde med BAT og BREF 

 
 

DN er ikke en nøglespiller på dette område. 
 
Uændret prioritering. 

16. Fred, Vi skal støtte fredelige og 2  Prioriterede eksisterende DN aktiviteter DN er ikke en nøglespiller på dette område. 



 

retfærdighed og 
stærke institutioner 

inkluderende samfund. Give alle 
adgang til retssikkerhed og opbygge 
effektive, ansvarlige og inddragende 
institutioner på alle niveauer 
 
16.3 Vi skal fremme lov og orden 
både på nationalt og internationalt 
niveau. Samtidig skal vi sikre, at alle 
mennesker bliver behandlet 
retfærdigt. 
 
16.6 Vi skal udvikle effektive, 
ansvarlige og gennemsigtige 
institutioner på alle niveauer. 
 
16.7 Vi skal sikre, at vi tager 
beslutninger på en responsiv, 
inkluderende, deltagerbaseret og 
repræsentativ måde, på alle niveauer. 
 

understøtter delmål og kan uden videre 
videreføres eller dimensioneres: 

- 16.3, 16.6 og 16.7 DN’s arbejde med 
høringer, lokale sager og klagenævns 
opgaver, sammensætning og 
kommissorier. 

 

 
Uændret prioritering. 

3. Sundhed og 
trivsel 

Vi skal sikre et sundt liv for alle og 
fremme trivsel for alle aldersgrupper 
 
3.9 Inden 2030 skal vi væsentligt 
reducere antallet af dødsfald og 
helbredsproblemer på grund af farlige 
kemikalier og forurening af luft, vand 
og jord. 
 

1  Prioriterede eksisterende DN aktiviteter 
understøtter delmål og kan uden videre kan 
videreføres eller dimensioneres: 

- 3.9 DN’s klassiske arbejde med 
forureningsbekæmpelse, 
sprøjtemidler og kemi 

 Lavt prioriterede eksisterende DN 
aktiviteter understøtter delmål, men vil 
kræve faglig eller ressourcemæssig 
nyorientering eller nye 
samarbejdsrelationer: 

- 3.9 Giftmåling i mennesker 
 
 Ingen DN aktiviteter understøtter delmål - 

DN er ikke en nøglespiller på dette område. 
 
DN kan overveje at styrke arbejdet med 
miljøfremmede stoffer og sundhed. 



 

der vil være tale om at opbygge nye 
kompetencer eller et nyt indsatsområde: 

- 3.9 Forbrugerkemikalier 
 

5. Ligestilling 
mellem kønnene 

Vi skal opnå ligestilling mellem 
kønnene og styrke kvinders og pigers 
rettigheder og muligheder 
 
5.5 Vi skal sikre, at kvinder får lige 
muligheder og opnår fuld og effektiv 
deltagelse i lederskab på alle 
niveauer af beslutningsprocessen i 
det politiske, økonomiske og 
offentlige liv. 
 

1  Ingen DN aktiviteter understøtter delmål - 
der vil være tale om at opbygge nye 
kompetencer eller et nyt indsatsområde: 

- 5.5 DN’s organisationsstrategi 
arbejder ikke med 
ligestillingsspørgsmål 

DN er ikke en nøglespiller på dette område. 
 
Uændret prioritering. Men spørgsmålets 
relevans bør i nær fremtid analyseres i 
DN’s organisation og italesættes i de valgte 
forsamlinger. 

8. Anstændige jobs 
og økonomisk 
vækst 

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv 
og bæredygtig økonomisk vækst, fuld 
og produktiv beskæftigelse samt 
anstændigt arbejde til alle 
 
8.4 Indtil udgangen af 2030 skal vi 
fortsat blive bedre til at bruge de 
globale ressourcer mere effektivt i 
forbindelse med forbrug og 
produktion. Samtidig skal vi arbejde 
for at afkoble økonomisk vækst fra 
ødelæggelse af miljøet, i 
overensstemmelse med FN’s 10-årige 
ramme af programmer om 
bæredygtigt forbrug og produktion. 
Her skal de allerede udviklede lande 
gå forrest. 
 
8.9 Inden 2030 skal vi vedtage og 
implementere politiske beslutninger 

1  Lavt prioriterede eksisterende DN 
aktiviteter understøtter delmål, men vil 
kræve faglig eller ressourcemæssig 
nyorientering eller nye 
samarbejdsrelationer: 

- 8.4 DN har ingen sammenhængende 
eller systematisk argumentation 
omkring afkobling. 

- 8.9 DN har ingen sammenhængende 
aktiviteter eller strategi for 
bæredygtig turisme. 

 
 

DN er ikke en nøglespiller på dette område. 
 
Uændret prioritering. Bæredygtig turisme, 
øko og naturturisme kan med fordel indgå i 
DN’s arbejde herunder udvikling af 
naturfondens ejendomme. 



 

for at fremme bæredygtig turisme, 
der skaber jobs og promoverer lokale 
produkter og kultur. 
 

10. Mindre ulighed Vi skal reducere ulighed i og mellem 
lande 
 
10.2 Inden 2030 skal vi styrke og 
fremme den sociale, økonomiske og 
politiske inklusion af alle, uanset 
alder, køn, handicap, race, etnicitet, 
oprindelse, religion, økonomisk status 
eller anden form for status. 
 

1  Ingen DN aktiviteter understøtter delmål - 
der vil være tale om at opbygge nye 
kompetencer eller et nyt indsatsområde: 

- 10.2 DN’s organisationsstrategi 
arbejder ikke med ligestilling eller 
inklusion. 

DN er ikke en nøglespiller på dette område. 
 
Uændret prioritering. 

1. Afskaf fattigdom Vi skal afskaffe alle former for 
fattigdom i verden 
 
1.4 Inden 2030 skal vi sikre, at alle 
mænd og kvinder, især de fattige og 
udsatte, har lige rettigheder til 
økonomiske ressourcer. Der skal også 
være adgang til basale ydelser, 
ejerskab og kontrol over jord og 
andre former for ejendom, arv, 
naturressourcer, passende ny 
teknologi samt bankforretninger, 
inklusiv mikrofinansiering. 

0  Prioriterede eksisterende DN aktiviteter 
understøtter delmål og kan uden videre 
videreføres eller dimensioneres: 

- 1.4 DN er medstifter af Den 
Økologiske Jordbrugsfond. 

 

DN er ikke en nøglespiller på dette område. 
 
Uændret prioritering. 

2. Stop sult Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed 
og forbedret ernæring samt fremme 
bæredygtigt landbrug 
 
2.3 Inden 2030 skal vi fordoble 
produktiviteten og indkomsten for 
små fødevareproducenter. Især for 
kvinder, oprindelige folk, 

0  Prioriterede eksisterende DN aktiviteter 
understøtter delmål og kan uden videre 
videreføres eller dimensioneres: 

- 2.3 DN er medstifter af Den 
Økologiske Jordbrugsfond 

- 2.4 DN’s landbrugspolitiske arbejde 
- 2.5 DN’s landbrugspolitiske arbejde 

DN er en nøglespiller på delmål 2.4 (2.5?) 
 
Arbejdet med bæredygtigt landbrug er en 
styrkeposition for DN, men skal kobles 
tydeligt til f.eks. ”Livet på land” og ”Livet 
på havet”, herunder den biologiske 
mangfoldighed der knytter sig til 
kulturplanter og husdyr. 



 

familielandbrug, husdyrholdere og 
fiskere. Det skal blandt andet ske 
gennem sikker og lige adgang til jord, 
viden, bankydelser, markeder og 
muligheder for at skabe øget værdi og 
beskæfti-gelse, også uden for 
landbruget. 
 
2.4 Vi skal sikre bæredygtig 
fødevareproduktion inden 2030. Der 
skal implementeres robuste 
landbrugsteknikker, der både øger 
produktiviteten og hjælper med at 
bevare økosystemer, og som styrker 
tilpasningen til klimaforandringer, 
ekstremt vejr, tørke, oversvømmelser 
og andre katastrofer. Teknikkerne skal 
desuden løbende forbedre kvaliteten 
af jorden. 
 
2.5 Inden 2020 skal vi bevare den 
genetiske mangfoldighed af frø, 
kulturplanter og husdyr i landbruget 
samt deres beslægtede vilde arter. 
Det skal blandt andet ske gennem 
fornuftigt forvaltede frø- og plante-
banker, både på nationalt, regionalt 
og internationalt niveau. Vi skal også 
fremme ligelig deling og adgang til de 
fordele, som brugen af genetiske 
ressourcer og traditionel viden giver. 
 

og driften af Skovsgård 

 

 


